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Notat	fra	møde	om	PSS	hos	Alectia	d.	8/6	2016
Oplæg om Plan for sikkerhed og sundhed
Susanne Fris fra Fris ApS og Eberhard Bechtle fra Rambøll kom med oplæg til diskussion.

- Vigtigt at overveje hvem vi skriver til, henholdsvis beregnerne og aktører på pladsen
- Det er en udfordring, at PSS ikke bliver læst. Krav og foranstaltninger bliver ikke indregnet i tilbud-

det, og det giver tidsplan-forskydning, når man skal til at anskaffe tekniske hjælpemidler mm på
bagkant

- Der er nogle PSS’er, som er så lange, at folk ikke orker at læse dem
- Nødvendigt at vi som koordinatorer overvejer, hvordan vi kan motivere brugerne til at læse PSS
- Anbefalinger fra Susanne:

o Kort og præcist (skal kun indeholde det, som der er brug for)
o Let at overskue som et opslagsværk
o Tydelig i krav og ansvarsfordeling
o Gerne genkendelig i sin udformning

- Gerne bruge mere tid på at få implementeret reglerne, bl.a. gennem opstartsmøder, end på at skri-
ve PSS

- Det kan være en udfordring at lave et paradigme for PSS, når denne skal være projektspecifik
- Skal som udgangspunkt have et tillidsforhold til, at de aktører, som medvirker i projektet, har en

grundlæggende viden om arbejdsmiljølovgivningen. Vi skal gå ud fra, at det er et professionelt
samarbejde og undgå mistænkeliggørelse på forhånd

- Det er en udfordring at kommunikere skriftligt til vores målgruppe og sikre, at de forstår vores bud-
skaber og krav.

- Foreslår at man arbejder med at gøre PSS’en kort og konkret, i stedet for at arbejde med to sidelø-
bende dokumenter: PSS og en miniPSS til håndværkerne

- Kan lave opdeling med hoveddokument og bilag.
- Det kan betale sig at vælge en struktur, som er nem at opdatere
- Mest anvendeligt at uddrage essens af branchevejledninger end en masse henvisninger, som læse-

ren skal opsøge
- Bør overveje hvordan man formulerer krav og sanktioner, så målgruppen bliver motiveret til at

håndtere arbejdsmiljø
- Forslag fra Eberhard:

o Slå organisationsdiagram og entreprenørliste sammen
o Lægge særligt farligt arbejde og særlige risici i samme kapitel
o Mere relevant at udpege de områder, som er arbejdsområder, da det meste af byggeplad-

sen i praksis er fællesområder
o Få entreprenøren involveret i ajourføring af PSS
o Uddelegering af ajourføring af tids- og byggepladsplan til byggeledelsen



Koordinatornetværk
IDA Arbejdsmiljø

2

Diskussion
Herefter fulgte en diskussion i grupper, som blev opsamlet i plenum. I diskussionen blev det klart, at der er
behov for at fokusere henholdsvis på selve PSS’ens struktur, indhold o.l. og så formidling af de budskaber,
som står i PSS. Der skal anvendes forskellige virkemidler.

Format og struktur
- Piktogrammer i højre side som supplement til teksten:

o Forståeligt for alle, og behøver meget lidt tekst
o Erfaring fra Irland

- Bruge billeder i PSS og opdele teksten
- Nogle var bekymrede for, om det bliver oplevet af målgruppen som nedgørende. Andre mente, at

det var en god metode. Kan det lade sig gøre at formidle styringsdokumentet via piktogrammer og
tegninger?

- Kan bruge det grafiske på opstartsmøder og sikkerhedsintro for at formidle budskaber. Gode erfa-
ringer med at bruge tegninger til at formidle budskaber. Har stor gennemslagskraft, da man kan få
folk til at sætte sig ind i situationen

- PSS skal være til at ajourføre
- Det er muligt at lave et arbejdsmiljøprogram med bygherrens politik og målsætninger. Det sendes

ud som en del af udbudsmaterialet. Dette er supplement til PSS’en
- Der er erfaring med at uddelegere ansvar for tids-, byggeplads- og organisationsplan til entreprenør

eller byggeleder, så der ikke er dobbeltsystemer. Koordinatoren skal sikre, at det foreligger som bi-
lag til PSS. Koordinatoren skal granske planerne

Indhold
- PSS er et styringsdokument
- Skal vise de værdier, som bygherren har
- Skal ikke indeholde almindeligheder, men de særlige ting omkring projektet
- Vi skal ikke tage arbejdsgiverens ansvar på os
- PSS skal hænge sammen med sikkerhedsmødereferater. Hvornår sætter man oplysninger ind i det

ene eller det andet dokument?
- Hvis der er påvirkninger til andre arbejdsgiveres ansatte, så skal det med i PSS
- PSS skal samle krav fra projektet, men det skal stå i arbejdsbeskrivelser mm også
- Der skal være fokus på arbejdsfaser allerede i projekteringsfasen, og hvad det betyder for bygge-

pladsindretningen over faserne. Dette skal afspejles i PSS.

Fokus på målgruppen
- Der er behov for, at arbejdsmiljøkoordinatoren tænker på, hvilken målgruppe der skrives til – se

under oplægget
- Vi er nødt til at forholde os til, at der er mange, som ikke læser PSS. Hvad kan vi gøre for at gøre det

mere attraktivt/overkommeligt for dem?
- Der er forskellige målgrupper for arbejdsbeskrivelser og PSS
- Man skal også tænke PSS som et procesdokument. PSS skal give udtryk for den proces, som ar-

bejdsmiljøarbejdet skal foregå i – hvordan man skaber en god planlægning med fokus på arbejds-
miljø
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Piktogrammer i PSS
Lars Vedsmand fra Cowi nævnet irske erfaringer med at bruge piktogrammer i PSS. Nedenfor findes rele-
vante links.

- Generelt om brug af SSWP:
http://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Construction/Safe_System_of_Work_Plan_SSWP/

- Liste over anvendte piktogrammer:
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Safe_System_of_Work_Plan_SSWP_
/SSWP_Roadworks_Pic.pdf
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Safe_System_of_Work_Plan_SSWP_
/SSWP_Civil_Engineering_Pictograms_.html
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Safe_System_of_Work_Plan_SSWP_
/SSWP_House_Building_Pictograms.html

- Indgår i SSWP (Safe System for Work Plan), her fx for boligbyggeri:
https://www.besmart.ie/fs/doc/Construction/Construction_Documents/SSWP_House_Building_Fo
rm.pdf

- Her for renovering:
https://www.besmart.ie/fs/doc/Construction/Construction_Documents/SSWP_Maintenance_Form
.pdf

- og her for vejarbejder:
https://www.besmart.ie/fs/doc/Small_Business/Documents/SSWP_Road_Works_Form.pdf

Sikkerhedspark
- Christian Wittrup fortalte kort om det nye initiativ, som en række entreprenører er gået sammen

om.
- Tanken er at etablere en såkaldt sikkerhedspark, som skal indeholde en byggeplads, et eksperimen-

tarium, samt undervisningsfaciliteter, hvor alle byggeriets aktører kan mødes. Parken kan fx bruges
til at afprøve nye tekniske hjælpemidler, lave mock-ups af projekter i projekteringsfasen o.l.

- Der etableres en erhvervsdrivende forening, som skal drive sikkerhedsparken
- Der skal være virkemidler, som kan skabe motivation hos håndværkerne til at prioritere arbejdsmil-

jø

ISHCCO
- Der er afholdt årsmøde i Paris d. 3.-4. juni 2016, hvor Signe deltog som IDA Arbejdsmiljøs repræ-

sentant
- Hovedtemaerne var evaluering af direktivet og udvikling af en standard for arbejdsmiljøkoordinato-

rens kompetencer baseret på den europæiske standard for kompetencer EQF.
- Se mere i notat fra årsmødet (http://www.byggeproces.dk/media/3871345/Notat-fra-aarsmoede-i-

ISHCCO-20160604.pdf)
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Forslag til kommende emner
- Arbejdsgiverens ansvar
- Sammenhæng mellem PSS og sikkerhedsmødereferater

Næste møde
- 14. september kl. 13-16
- Emne: Hvad ligger inden for arbejdsmiljøkoordinatorydelse, og hvad ligger udenfor?
- I bedes give besked, om I kan lægge hus til


